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 Aguiar, Ana Lídia de Oliveira. Na informalidade: relações de trabalho dos imigrantes bolivianos na região 

metropolitana de São Paulo.Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 09-20, 2011. ISSN 

0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes da autora 

Discente Ana Paula Zanesco 

 Salgado, Ana Paula Zanesco. Benito Pérez Galdós e a construção da identidade nacional espanhola. Tempo  

brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 85-94, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes da autora 

 

 

Discente Caio Vinícius Rosa 

 Rosa, Caio Vinícius. La guerra filmada: cine-documentário anarquista na Guerra Civil Espanhola. Tempo 

brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 95-107, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes do autor 

 

 

Discente Diego Luiz Escanhuela 
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Brasil. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 125-136, 2011. ISSN 0102-8782. 

 
 

 

 

Discente Fernando Mafra 

 Mafra, Fernando Gomes. Busca por minas e por índios na vila de São Paulo (1580-1640): entre a lei e os 

costumes. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 137-146, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes do autor 

 

 

Discente Francisca Barbosa  

 Barbosa, Francisca Batista. As fronteiras do cordel contemporâneo: singularidade do Nordeste brasileiro e/ou 

herança ibérica. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 147-158, 2011. ISSN 0102-

8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes da autora 
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Discente Gabriela Peters  

 Gonçalves, Gabriela Peters Cremasco. Reflexões a partir do filme "Que bom te ver viva". Tempo 

brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 159-170, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes da autora 

 

 

Discente Jaime Fernando  

 Santos Junior, Jaime Fernando dos. Tradição e modernidade em Chico Buarque. Tempo brasileiro, Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 171-197, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes do autor 

 

 

Discente Jefferson Ferreira  

 Santos, Jefferson Ferreira dos. O costume como forma de negociação no desenvolvimento do Direito 

Indiano. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 199-207, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes do autor 

 

 

Discente Mayra Mayumi  

 Cruz, Mayra Mayumi Suzuki da. Capistrano de Abreu: um historiador entre a etnografia e a 

linguística. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 247-256, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes da autora 

Discente Paulo de Vincentis 

 Vincentis, Paulo de. Escrever e ler história: saber o mundo dialogando com ele. Tempo brasileiro, Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 281-294, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes do autor 

Discente Samuel Maestro 

 Maestro, Samuel Carlos. "Viagem ao princípio do mundo" e "A prima Angélica": dois filmes fora do 

lugar. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 325-338, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes do autor 

Discente Susana Ventura 

 Ventura, Susana Ramos. Gil Vicente e possíveis diálogos com pintura e música: reflexões a partir de "Auto 

da barca do inferno" e "Auto da índia". Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 339-

350, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes da autora 

Discente Vanessa Ferreira  

 Sousa, Vanessa Ferreira de. As lideranças latino-americanas no cinema: um estudo comparativo das 

imagens de Lula e Evo Morales.Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 351-362, 

2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes da autora 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5751083692591720
http://lattes.cnpq.br/3123694044876540
http://lattes.cnpq.br/8954254435032862
http://lattes.cnpq.br/3019170375172189
http://lattes.cnpq.br/6911942970955500
http://lattes.cnpq.br/3767508290493209
http://lattes.cnpq.br/3828608150600836
http://lattes.cnpq.br/9779538022897255
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Artigo de Periódico: Discente Victor Figols  

 Figols, Victor de Leonardo. Barça, més que um club: dimensões sociopolíticas do Futbol Club 

Barcelona. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n.184, p. 363-372, 2011. ISSN 0102-8782. 

 

Acesse o Currículo Lattes do autor 

 

 

 

DESTAQUES – LIVROS: 

 

Profa. Virgínia Gil 

 Araujo, Virgínia Gil. Simões Lopes Neto em Vasco. In: Carvalho, Ana Albani; Gastal, Susana 

(orgs.). Vasco Prado. Porto Alegre: Unidade Editorial Porto Alegre, 1994. p. 86-91. (Cadernos 

Porto & Vírgula; 7) 

 

Acesse o Currículo Lattes 

 Araujo, Virgínia Gil. Arte pública: a escultura de Vasco Prado e Carlos Tenius Rio Grande do 

Sul/Anos Setenta. In: Avila, Maria de Fátima (org.). Porto Alegre. Porto Alegre: Unidade Editorial 

Porto Alegre, 1998. p. 7-16. (Cadernos Porto & Vírgula; 15) 

 

Acesse o Currículo Lattes 

 

http://lattes.cnpq.br/2288418520659156
http://lattes.cnpq.br/8687854675231868
http://lattes.cnpq.br/8687854675231868
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NOVAS AQUISIÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

Lentz, Thierry. Napoleão. Tradução: Constancia Egrejas. São Paulo: Editora UNESP, 2008. 179 

p. ISBN 9788571398467. Título original: Napoléon. 

Resumo: 
Este livro propõe uma reflexão sobre a vida, a obra e a herança de Napoleão, partindo 

do princípio de que é possível discutir o tema sem as paixões de antigamente e com o 

recuo do historiador. 
  

 

 

 

Bachelard, Gaston. Estudos. Apresentação: Georges Canguilhem, Tradução: Estela dos Santos 

Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008. 86 p. ISBN 9788585910655. Título original: Etudes. 

Resumo: 
Em 1927 Gaston Bachelard defendeu sua tese de doutoramento, 'Ensaio sobre o 

Conhecimento Aproximado. Em 1938 veio à luz sua obra-prima, A Formação do Espírito 

Científico - ambos já publicados pela Contraponto. Nesse intervalo de onze anos, 

publicou três outros livros - O Valor Indutivo da Relatividade (1929), O Pluralismo 

Coerente da Química Moderna (1932) e O Novo Espírito Científico (1934) - e diversos 

artigos. Eles formam o primeiro conjunto orgânico de trabalhos epistemológicos do sábio 

francês, que busca destacar as características da ciência na primeira metade do século XX 

- aproximação, indutividade, coerência. 'Estudos' é a reunião de cinco artigos escritos 

nessa época, mais precisamente entre 1931 e 1934. Todos antecipam as linhas de 

pensamento que acompanharão a obra do mestre.  

 
 

 

 

 

Nestrovski, Arthur; Seligmann-Silva, Márcio (orgs.). Catástrofe e representação: ensaios. 

[Tradução: Cláudia Valladão de Mattos]. São Paulo: Escuta, 2000. 259 p. ISBN 9788571371552. 

Resumo: 
A formação de significados e a traição desses significados no ato de contar; o paradoxo 

de um conhecimento voltado para o que há de mais marcante e específico na experiência, 

mas fadado a perder a especificidade exatamente ao torná-la compreensível; o 

esquecimento do evento que, aqui, é um sinônimo aberratório da lembrança - este é o 

pano de fundo contra o qual vêm se dar tantas obras da nossa cultura, muito 

especialmente na segunda metade do século vinte. Os ensaios reunidos neste livro 

desenvolvem e discutem esses temas. Além dos dez ensaios de autores brasileiros e 

estrangeiros, o livro traz, ainda, dois textos inéditos de ficção, de Bernardo Carvalho e 

Modesto  Carone.  

 
 

 

 

 

 

Fourez, Gérard. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências. 

Tradução: Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Editora UNESP, c1995. 319 p. (Biblioteca básica). ISBN 

9788571390836. Título original: La construction des sciences: introduction à la philosophie et 

l'éthique des sciences. 

Resumo: 
Este é um trabalho que retoma a questão do grau de autonomia e permeabilidade do 

desenvolvimento científico em relação a outras esferas de valores da vida social. Política, 

economia e cultura são indagadas com base na sua interferência na produção do 
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paradigma científico. É o desenvolvimento da ciência contemporânea que aparece, então, 

articulado, valendo-se de uma rede de múltiplas interações.  

 
 

 

 

 

 

 

Walton, Douglas N. Lógica informal: manual de argumentação crítica. Tradução: Ana Lúcia R. 

Franco e Carlos A. L. Salum, Revisão da tradução: Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 410 p. (Biblioteca universal). ISBN 9788533622876. Título original: Informal logic. 

Resumo: 
Este é um manual introdutório aos princípios básicos de como construir bons argumentos 

e como criticar os maus. Não tem uma abordagem técnica e baseia-se em 150 exemplos 

representativos. O professor Walton explica como ocorrem os erros, as falácias e outras 

falhas importantes de um argumento. Mostra que o uso correto dos argumentos baseia-se 

em estratégias sólidas de persuasão irracional e respostas críticas. Entre os muitos temas 

tratados, temos - formas de argumento válido, pertinência, apelos à emoção, ataque 

pessoal, usos e abusos da opinião de especialistas, problema no uso das estatísticas, 

termos tendenciosos, equívocos, argumentos derivados da analogia e técnicas para fazer 

perguntas, responder a elas e criticá-las.  

 
 

 

 

 

 

 

Sellars, Wilfrid. Empirismo e filosofia da mente: com uma introdução de Richard Rorty e um 

guia de estudos de Robert Brandom. Introdução: Robert Brandom, Tradução: Sofia Inês 

Albornoz Stein. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 175 p. (Epistemologia). ISBN 9788532637437. Título 

original: Empiricism and the philosophy of mind. 

Resumo: 
'Empirismo e a filosofia da mente' constitui o epítome de todo o sistema filosófico de 

Wilfrid Sellars e também um documento-chave na história da filosofia. Publicado 

inicialmente na forma de um ensaio, em 1956, a obra contribuiu para uma significativa 

mudança na filosofia analítica. Ela quebrou o link - o conhecimento pelo que é 

conhecido - que havia aproximado Russell e Ayer de Locke e Hume.  

. 
 

 

 

 

Teixeira, João de Fernandes. Filosofia e ciência cognitiva. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 142 p. 

ISBN 9788532629562. 

Resumo: 
Ensaios que percorrem com olhar crítico os principais temas da inteligência artificial e da 

ciência cognitiva nas últimas décadas. Começando por uma reflexão sobre a natureza dos 

dispositivos artificiais de simulação de tividades mentais humanas, o livro apresenta um 

horizonte epistemológico dos problemas conceituais e filosóficos da ciência cognitiva.  

 
 

 
 

 

 

Oliveira, Roberto Cardoso de. Caminhos da identidade: ensaios sobre etnicidade e 

multiculturalismo. São Paulo; Brasília: Editora UNESP: Paralelo 15, 2006. 255 p. ISBN 

9788571396838. 

Resumo: 
Livro que apresenta uma reunião de textos que adicionam novos temas a questões 

tradicionalmente abordadas, ao longo de mais de quatro décadas, por Roberto Cardoso 

http://unifesp.phlnet.com.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl82/003.xis&bool=exp&opc=decorado&exp=EMPIRISMO&tmp=/tmp/filegTEoGI
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de Oliveira. Aqui é tratada temática da identidade étnica, a sua relação com os 

fenômenos culturais e com o mundo moral; a recuperação da dimensão do Ego associada 

ao problema da liberdade frente às possibilidades de manipulação da identidade étnica; 

as vicissitudes da identidade étnica e/ou nacional nas mais variadas situações observáveis 

no interior das sociedades anfitriãs de grande escala; e, finalmente, a transposição de 

uma experiência de pesquisa até então centrada nas relações entre índios e não índios 

passa, agora, para um estudo voltado à gênese de ideologias étnicas numa nação milenar.  

 
 

 

 

 

Meurer, J. L; Bonini, Adair; Motta-Roth, Désirée (orgs.). Gêneros: teorias, métodos, debates. [2. 

reimpr.]. São Paulo: Parábola, 2010. 295 p. il. (Lingua[gem]; 14). ISBN 9788588456402. 

Resumo: 
O objetivo principal da obra é estabelecer um mapeamento dos principais conceitos, 

termos e explicações disponíveis nesse campo de estudos. Os autores buscaram reunir e 

analisar arcabouços teóricos de várias origens e épocas, em sua grande maioria ainda não 

publicados em português, para trazer aos leitores interessados no ensino e no uso da 

linguagem um painel rico e pluralista sobre o conceito de gênero textual/discursivo. Os 

12 capítulos foram agrupados sob três termos gerais; abordagens sócio-semióticas, sócio-

retórica e sócio-discursivas. A publicação dessa obra vem enriquecer os estudos sobre 

gêneros textuais, que vêm crescendo nos últimos tempos. À medida que mais claramente 

pudermos descrever e explicar o uso de gêneros - integrando ou não teorias de gêneros 

sob perspectivas diversas - talvez mais claramente possamos perceber e explorar como a 

linguagem se entrelaça com a vida. O livro conta com as participações de; Désirée 

Motta-Roth , Viviane Maria Heberle, Orlando Vian Jr. , Rodrigo E. de Lima-Lopes, 

Sumiko Nishitani Ikeda, Anna Elizabeth Balocco, J. L. Meurer, Bárbara Hemais , 

Bernardete Biasi-Rodrigues, Gisele de Carvalho, Rosângela Hammes Rodrigues, Roxane 

Rojo, Adair Bonini, Anna Rachel Machado e Maria Marta Furlanetto.  

 
 

 

 

 Levinson, Stephen C. Pragmática. Tradução: Luís Carlos Borges e Aníbal Mari, Revisão da 

tradução: Aníbal Mari, Revisão técnica: Rodolfo Ilari. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 548 p. 

ISBN 9788533623323. Título original: Pragmatic. 

Resumo: 
Neste livro, Stephen Levinson apresenta análises lúcidas e abrangentes dos temas 

centrais da pragmática - dêixis, implicatura, pressuposição, atos de fala e estrutura da 

conversação. Um dos tópicos mais importantes é o da relação entre a pragmática e a 

semântica, e Levinson demonstra com clareza que uma abordagem pragmática pode 

simplificar as análises semânticas e resolver alguns problemas com que os especialistas 

nesta área têm se confrontado. Embora os temas não percam nada de sua complexidade, 

a exposição é sempre clara e ilustrada por úteis exemplos.  

 
 

 

 

 

Calvino, Italo. Palomar. Tradução: Ivo Barroso. 2. ed., 1. reimpr. São Paulo: Companhia das 

letras, 2010. 112 p. ISBN 9788571644090. Título original: Palomar. 

Resumo: 
'Palomar' é o nome de um observatório astronômico que durante muito tempo ostentou o 

maior telescópio do mundo. Por intencional ironia, é também o nome do protagonista 

destes textos curtos de Italo Calvino, pois este senhor Palomar é todo olhos, mas 

funciona quase sempre como se fosse um telescópio ao contrário, voltado não para a 

amplidão do espaço, mas para as coisas próximas do cotidiano. É como se ele dissesse 
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que as grandes questões do mundo e da existência também estão presentes em cada 

objeto observado, em cada cena presenciada, e que tudo é digno de ser interrogado e 

pensado. Em meio a suas reflexões filosóficas, por exemplo, o senhor Palomar preocupa-

se também com a angustiante questão de como se comportar na praia diante de um par de 

seios nus.  

 
 

 

 

 

Virgílio. Bucólicas. Tradução e comentário: Raimundo Carvalho. Ed. Bilingue. Belo Horizonte: 

Tessitura: Crisálida, 2005. 255 p. ISBN 8587961136. "Em apêndice: tradução de: Odorico 

Mendes". 

Resumo: 
Esta edição bilíngue traz duas traduções primorosas deste clássico da poesia uma inédita, 

de Raimundo Carvalho (que compôs ainda um ensaio-comentário sobre o poema e a 

tradução de poesia) e uma antiga, de Odorico Mendes, cuja única edição conhecida era 

de 1858.  
 

 

 

 

 
 

 

 

Ziraldo. Meu amigo, o canguru. [9. ed.]. São Paulo: Melhoramentos, c2002. 34 p. 

principalmente il. col.. (Mundo colorido). ISBN 9788506010860. 

 
 

 

 

 

Ziraldo. O menino da lua. [2. ed., 3. impr.]. São Paulo: Melhoramentos, 2007. 48 p. 

principalmente il. col.. (Mundo colorido). ISBN 9788506048900. 

Resumo: 
Neste livro, Ziraldo cria um mundo à parte e um grupo de personagens que brinca - de 

tudo que as crianças já brincaram.  

 
 

 

 

 

 

Kohl, Maryann F. O livro dos arteiros: arte grande e suja! (mas fácil de limpar). Ilustrações: 

Katheryn Davis, Tradução: Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2002. 139 p. il. 

(Biblioteca ARTMED. Educação infantil). ISBN 9788573079920. Título original: The big messy art: 

but easy to clean up. 

Resumo: 
O livro dos arteiros abre as portas para que as crianças possam explorar a arte em uma 

escala maior e mais expressiva, pintando, por exemplo, uma obra-prima a partir da 

reprodução de um brinquedo, ou tentando pintar uma bola pendurada enquanto ela se 

movimenta.  
. 
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[Juzarte, Teotônio José]. Diário da navegação. Organização de: Jonas Soares de Souza e Miyoko 

Makino. São Paulo: EDUSP; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2000. 461 p. il. col., fac-

símiles. (Uspiana: Brasil 500 anos). ISBN 8531405645. 

Resumo: 
Como se viajava pelos rios Tietê e Paraná nos séculos XVIII e XIX? O 'Diário da 

Navegação' de Teotônio José Juzarte, 1769, editado pela primeira vez com o 'Plano em 

Borrão', nos dá a resposta, ao relatar o cotidiano da monção. Juzarte mapeou os rios 

Tietê, Paraná e Iguatemi, desde Araritaguaba, atual Porto Feliz, São Paulo, até a Praça de 

Iguatemi, em Mato Grosso do Sul. Os textos apresentam imagens do rio Tietê, esboçadas 

no século XIX e reelaboradas nas pinturas do Museu Paulista, cem anos depois.  
 

 
 

 

 Museu da Cidade de São Paulo. Expedição São Paulo 450 anos: uma viagem por dentro da 

metrópole. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura: Instituto de Políticas Públicas Florestan 

Fernandes, 2004. 224 p. principalmente il. col.. ISBN 8599163019. 

 
 

 
 

 

 

Heynemann, Cláudia Beatriz; Rainho, Maria do Carmo Teixeira; Cardoso, Rafael. Marcas do 

progresso: consumo e design no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Mauad X: Arquivo 

Nacional, 2009. 141 p. principalmente il. col.. ISBN 9788574783109 (Mauad X ); 9788560207220 

(Arquivo Nacional). Textos em português com tradução para o inglês. 

Resumo: 
'Marcas do Progresso - Consumo e design no Brasil do século XIX' contempla o registro 

de marcas e os rótulos da nascente indústria nacional e do comércio de produtos 

brasileiros e estrangeiros datados das últimas décadas do século XIX.  

 
 

  

 

 

 

 

Denzinger, Heinrich. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. 

Tradução: José Marino e Johan Konings. São Paulo: Paulinas: Loyola, 2007. 1467 p. ISBN 

9788535619270 (Paulinas); 9788515034390 (Loyola). Título original: Enchiridion symbolorum, 

definitionum et declarationum de rebus fidei et morum; "Traduzido, com base na 40ª edição 

alemã (2005), aos cuidados de Peter Hünermann, por José Marino Luz e Johan Konings". 

Resumo: 
Esta obra oferece a tradução da coletânea de declarações do Magistério da Igreja 

Católica, conhecida como 'Denzinger', um manual de pronunciamentos pontifícios e 

conciliares do filósofo, teólogo e matemático Heinrich Denzinger. Os documentos aqui 

reunidos são um espelho das práticas e discussões que conduziram ao atual modo de 

formular e praticar a fé no âmbito da Igreja Católica, ou seja, são documentos que 

balizaram a transmissão da fé ao longo de mais de vinte séculos de cristianismo (até 

2003).  
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Newton, Isaac. Principia: príncipios matemáticos de filosofia natural: livro I. Tradução: Tieste 

Ricci ... [et al.]. [2. ed., 1. reimpr.]. São Paulo: EDUSP, 2008. 325 p. il. ISBN 9788531406737. 

Título original: Sir Isaac Newton's mathematical principles of natural philosophy and his system 

of the world. 

Resumo: 
Neste livro o matemático, físico e astrônomo inglês, Isaac Newton, expõe sua filosofia 

experimental que deriva as causas de todas as coisas a partir dos princípios mais simples 

possíveis, que devem ser comprovados pelo estudo dos fenômenos. Esta edição tem 

como base a versão para o inglês realizada por André Motte em 1729, e traz também o 

prefácio de Roger Cotes para a segunda edição, que, com o consentimento de Newton, 

amplia o trabalho original e situa com êxito as polêmicas científicas vividas em sua 

época. Inclui ainda um apêndice histórico e explicativo de Florian Cajori, elaborado para 

a edição de R. T. Crawford, de 1934.  

 
 

 

 

 

 

Schwartz, Stuart B.; Lockhart, James. A América Latina na época colonial. Tradução: Maria 

Beatriz de Medina. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 543 p. ISBN 

9788520005262. Título original: Early Latin America: a history of Colonial Spanish America and 

Brazil. 

Resumo: 
Neste texto da historiografia moderna, os autores apontam as semelhanças nos processos 

de colonização espanhol e português na América Latina, até então tratados como duas 

estruturas isoladas. O livro apresenta uma visão crítica da história da América Latina no 

período dos grandes descobrimentos e conquistas européias, e a independência da 

colônia portuguesa e das espanholas. Um período que se inicia no final do século XXV e 

chega aos meados do século XIX, mais especificamente, de 1492 a 1825.  

 
 

 

 Oliveira, Lúcia Lippi; Ferreira, Marieta de Moraes; Castro, Celso (orgs.). Conversando com-: 

Anthony Giddens, Carlo Ginzburg, Eric J. Hobsbawm, François Furet, Howard S. Becker, Jacques 

Le Goff, Jacques Revel, Richard Morse, Robert Darnton, Tulio Halperín Donghi, Warren Dean. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 219 p. ISBN 8522504334. Entrevistas publicadas 

originalmente na revista Estudos Históricos (CPDOC - FGV). 

Resumo: 
Este livro reúne entrevistas com alguns dos mais importantes historiadores e cientistas 

sociais das últimas décadas. Nelas são explorados momentos de suas histórias de vida; 

como fizeram suas escolhas profissionais; as motivações que os levaram a tal escolha; os 

personagens que os influenciaram intelectualmente; as avaliações sobre normas e valores 

seguidas em seus ofícios. Entrevistados - Anthony Giddens; Carlo Ginzburg; Eric 

Hobsbawm; François Furet; Howard S. Becker; Jacques le Golf; Jacques Revel; Richard 

Morse; Robert Darnton; Tulio Halperín Donghi; Warren Dean.  

 
 

 

 

 

Fitz, Paulo Roberto. Geoprocessamento: sem complicação. São Paulo: Nau, c2008. 160 p. il. 

(algumas col.). ISBN 9788586238826. 

Resumo: 
Mapas têm uma longa história de ferramenta poderosa em Geografia e em inúmeros 

outros ramos do conhecimento, remontando às aventuras da navegação e aos mapas 
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secretos. As geotecnologias oferecem perspectivas atraentes para a Geografia, suas 

informações e mapas. Este livro promove o elo da Geografia com geotecnologias..  

 
 

 

 

 

 

Tito Lívio. História de Roma desde a fundação da cidade. Tradução: Mônica Costa Vitorino, 

Introdução e notas: Júlio Cesar Vitorino, Revisão da tradução: Guilherme Gontijo Flores. Ed. 

Bilíngue. Belo Horizonte: Crisálida, 2008. 191 p. ISBN 9788587961303. 

Resumo: 
Este livro, considerado um dos textos fundamentais da literatura latina, chama a atenção 

para o valor da fundação de Roma.  

Notas de conteúdo: 

  Conteúdo: Livro I - A Monarquia 

 
 

 

 

 Pinto, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. [Introdução e entrevista de 

Dermeval Saviani e Betty Antunes de Oliveira]. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 118 p. ISBN 

9788524902024. 

 
 

 

 

Parente, André (org.). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. Introdução: André 

Parente, Posfácio: Eric Alliez. [3. ed., 3. reimpr.]. São Paulo: Ed. 34, 2008. 300 p. (Trans). ISBN 

9788585490270. 

Resumo: 
Coletânea de 24 textos que giram em torno dos problemas colocados pelas novas 

tecnologias da imagem. Entre os autores brasileiros, canadenses, franceses, italianos e 

norte-americanos figuram nomes como Paul Virilio, Jean Baudrillard, Antonio Negri, 

Félix Guattari, Jean-François Lyotard, Arlindo Machado, Nelson Brissac e outros.  

 

 

 

 

Sennett, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Tradução: Marcos 

Aarão Reis. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. 362 p. il., mapas. ISBN 9788501046208. Título 

original: Flesh and stone. 

Resumo: 
Da Grecia Antiga a moderna Nova York; da celebração da Revolução Francesa a simples 

historia da cadeira; da sina dos judeus no gueto de Veneza, em plena Renascença, ao 

destino do cidadão burgues na Paris do seculo XIX, Richard Sennett trabalha com a 

relação entre o corpo humano e o espaço urbano. 'Carne e pedra' e ao mesmo tempo 

realista e corajosamente imaginativo. Ele extrapola os limites entre as disciplinas 

academicas, levando o leitor a repensar as questões sociais e esteticas do nosso tempo.  

 
 

  

 

 

Sussekind, Flora. Papéis colados. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002. 411 p. ISBN 

8571080798. 
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Oliveira, Vera Barros de (org.). O brincar e a criança do nascimento aos seis anos. 9. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 184 p. il. (Psicopedagogia e psicanálise). ISBN 9788532623133. 

Resumo: 
Com sólida fundamentação teórica e redigido de forma acessível ao grande público, 

analisa o despertar e as etapas do brincar nas crianças de zero a seis anos e sua 

centralidade no desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social.  

 
 

 

 

 

 

 

Gregori, Maria Filomena; Silva, Cátia Aida. Meninos de rua e instituições: tramas, disputas e 

desmanche. [Prefácio de: Ruth Cardoso]. São Paulo; Brasília: Instituto Ayrton Senna: Contexto: 

UNESCO, 2000. 136 p. ISBN 8572441352. 

Resumo: 
A forte presença de crianças esmolando pelas ruas, e os recentes conflitos envolvendo 

menores da Febem, demonstram a gravidade do problema dos meninos de rua no Brasil. 

Este ensaio traz à luz os entraves, as tramas e os desmanches que permeiam a história 

recente do atendimento institucional à infância e à adolescência no país e que produzem 

efeitos devastadores em nossa sociedade.  

 
 

 

 

 

 

Jasmin, Marcelo Gantus; Feres Júnior, João (orgs.). História dos conceitos: debates e 

perspectivas. Rio de Janeiro; São Paulo: Editora PUC-Rio: Loyola: IUPERJ, 2006. 176 p. ISBN 

8515034204. 

Resumo: 
Com a publicação de História dos conceitos - debates e perspectivas, os leitores da língua 

portuguesa terão acesso a um conjunto de textos-chave para a compreensão da teoria e 

prática da história conceitual, ou Begriffsgeschichte, como é chamada em seu país de 

origem, a Alemanha. Entre as realizações da história conceitual naquele país destaca-se o 

léxico de conceitos políticos, sociais e filosóficos Geschichtliche Grundbegriffe (GG), 

editado por Reinhart Koselleck, Werner Conze e Otto Brunner - uma obra em nove 

tomos com sete mil páginas de texto.  

 
 

 

 

 

 

Leite, Marli Quadros. Preconceito e intolerância na linguagem. São Paulo: Contexto, 2008. 141 

p. il. (Linguagem & ensino). ISBN 9788572443920. 

Resumo: 
Menos notados que outros tipos - mas igualmente agressivos -, o preconceito e a 

intolerância na linguagem estão camuflados nos discursos e atingem o cerne das 

individualidades. A linguagem é o que o homem tem de mais íntimo e o que representa 

sua subjetividade. Não é exagero dizer, então, que uma crítica à linguagem do outro é 

arma que fere muito. Neste livro, a professora Marli Quadros Leite desenvolve o tema do 
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preconceito e da intolerância inserindo-o no campo dos estudos lingüísticos, e apresenta 

análises atraentes e sólidas de discursos veiculados, sobretudo, pela imprensa escrita.  

 
 

 

 

 

Vidal, Diana Gonçalves; Faria Filho, Luciano Mendes de. As lentes da história: estudos de 

história e historiografia da educação no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 142 p. 

il. (Memória da educação). ISBN 8574961205. 

Resumo: 
Estudos de historia e historiografia da educaçao no Brasil.  

 
 

 

 

 

 

Possenti, Sírio. Malcomportadas línguas. Ed. rev. e ampl.. São Paulo: Parábola, 2009. 127 p. 

(Lingua[gem]; 36). ISBN 9788588456754. 

Resumo: 
As reflexões contidas em Malcomportadas línguas, série de exercícios de análise que 

Sírio Possenti, linguista e professor da Unicamp, vem publicando nos últimos anos, são 

sempre motivadas por um fato de linguagem ou um palpite mais ou menos infeliz sobre 

questões de língua. Ao contrário da viciada mania dos gramatiqueiros, estes textos 

propõem um olhar diferente sobre fatos de língua, sejam os corriqueiros, sejam aqueles 

aos quais a escola dedica inutilmente seu tempo.  

 
 

  Toscano, Moema. Estereótipos sexuais na educação: um manual para o educador. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2000. 116 p. ISBN 8532622852. 

Resumo: 
A obra analisa através dos livros didáticos os estereótipos da discriminação sexista 

contra a mulher, na educação, no esporte e no trabalho. A partir daí define linhas de ação 

de um programa específicos que se proponha a recuperar, a partir da educação, a 

igualdade de respeito entre os sexos.  

 
 

  Chaves, Rita; Macêdo, Tania; Vecchia, Rejane (orgs.). A kinda e a misanga: encontros brasileiros 

com a literatura angolana. São Paulo; Angola: Cultura Acadêmica: Nizla, 2007. 430 p. (Ensaios; 

46). ISBN 9788598605173 (Cultura Acadêmica); 9789896310257 (Nizla). 

 
 

 

 

 

 

Ávila, Alfredo; Guedea, Virginia (coord.). La independencia de México: temas e interpretaciones 

recientes. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. 256 p. (História moderna y 

contemporánea; 48). ISBN 9789703249978. 

 
 

 

 

 

Ziraldo. Lição de geografia. 11. impr.. São Paulo: Melhoramentos, 2006. 23 p. principalmente il. 

col.. ISBN 8506014271. 
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Pires, Antônio Donizeti; Fernandes, Maria Lúcia Outeiro (org.). Matéria de poesia: crítica e 

criação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 279 p. il. (Estudos literários; 9). ISBN 

9788579831355. Inclui bibliografia.; Parte dos trabalhos apresentados no VIII Seminário de 

Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UNESP-Araraquara, realizado 

de 25 a 28 de setembro de 2007. 

Resumo: 
Este livro teve sua semente lançada durante o VIII Seminário de Pesquisa do Programa 

de Pós-Graduação em Estudos Literários da UNESP/Araraquara (25 a 28 de setembro de 

2007) e congrega, em sua primeira parte, 10 artigos de estudiosos dos problemas da 

poesia lírica, os quais perfazem um arco que se estende da literatura helenística grega à 

contemporaneidade problemática, múltipla e difusa. A segunda parte compõe-se de 

entrevistas e depoimentos de poetas convidados do VIII Seminário e com isso o 

resultado final do livro, conforme enfatiza seu subtítulo, congraça no mesmo espaço o 

leitor e o poeta; o crítico e o criador; o receptor e o produtor. O termo “matéria” então se 

alarga e, para além da poesia enquanto disciplina de estudos, na Universidade ou fora 

dela, quer significar as matérias e materiais que compõem o poema, tematicamente, e, 

por extensão, a própria materialidade da poesia, objeto construído de linguagem e 

autonomamente constituído, sempre em relação tensiva com o meio e o momento 

histórico-social em que se expressa.  

 
 

 

 

 

 

Charaudeau, Patrick. Discurso das mídias. Tradução: Angela M. S. Corrêa. São Paulo: Contexto, 

2010. 285 p. ISBN 9788572443234. Título original: Les médias et l'information: l'impossible 

transparence du discours. 

Resumo: 
O livro debate a relação mídia vs construção do espelho social e questiona a ideologia do 

'mostrar a qualquer preço', do 'tornar visível o invisível' e do 'selecionar o que é o mais 

surpreendente', que faz com que se construa uma imagem fragmentada do espaço 

público. Charaudeau - experiente pesquisador das ciências da linguagem e da 

comunicação - revela a lógica simbólica da mídia e traça um paralelo entre a 

responsabilidade da máquina midiática e a responsabilidade do cidadão. 

 
 

 

 

 

Castro, Flávia Lages de. História do direito: geral e Brasil. 8. ed., 3. tir. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2011. 577 p. mapas. ISBN 9788537507438. 

 

 

 

 

 

Szondi, Peter. Teoria do drama burguês [século XVIII]. Tradução: Luiz Sérgio Repa. São Paulo: 

CosacNaify, 2004. 268 p. (Cinema, teatro e modernidade). ISBN 857503345X. Título original: Die 

theorie des bürgerlichen trauerspiels im 18. Jahrhundert. 

Resumo: 
O autor húngaro Peter Szondi (1929-1971) analisa as características do gênero dramático 

burguês desde sua emergência no século XVIII, estabelecendo um fértil diálogo com as 

teorias de George Lillo, Denis Diderot e Gotthold Lessing, que contextualizam o tema 

em quadros nacionais. Como em 'Teoria do drama moderno [1850-1950]', também na 
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coleção Cinema, Teatro e Modernidade, Szondi aborda a forma dramática em sua 

conexão com a história, apontando, na argumentação 'poética' de cada um dos autores 

abordados, a presença dos valores de uma classe militante.  
 

 

 

 

 

 

 

Miranda, Orlando de (org.). Para ler Ferdinand Tönnies. São Paulo: EDUSP, 1995. 352 p. ISBN 

8531402735. 

Resumo: 
A obra de Tönnies é pouco conhecida no Brasil graças a uma interpretação de viés 

ideológico dos seus escritos, que o relegaram ao segundo plano entre os clássicos das 

ciências sociais, e à inexistência de traduções confiáveis de sua obra em português. Esse 

livro preenche essa lacuna ao apresentar trechos selecionados de sua obra mais 

conhecida Comunidade e Sociedade em tradução criteriosa do organizador e 

colaboradores. São também apresentados artigos e ensaios introdutórios que procuram 

localizar adequadamente o autor e sua obra e sistematizam uma interpretação genérica 

sobre aspectos relevantes de seu trabalho. Os ensaios presentes no capítulo Leitores e 

Comentaristas mesclam análises de autores clássicos a de autores recentes, como 

Durkheim e Lukács, Valério Merlo, Donald Nielsen e Harry Cohen, que procuram 

também indicar as vertentes e os caminhos para os quais a teoria aponta.  

 
 

 

 

 

 

Mowery, David C.; Rosenberg, Nathan. : a mudança tecnológica nos Estados Unidos da América 

no século XX. [Tradução: Marcelo Knobel]. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005. 230 p. il. 

(Clássicos da inovação). ISBN 8526807005. Título original: Paths of innovation: technological 

change in 20th-century America. 

Resumo: 
Escrito por dois renomados economistas e historiadores econômicos, este livro apresenta 

as principais inovações tecnológicas norte-americanas, que se deram nas indústrias 

automobilística e aeronáutica, no campo dos produtos químicos, na geração e uso de 

energia elétrica e no domínio da eletrônica e da informática.  

 
 

 

 

 

 

Thomaz, Omar Ribeiro. Ecos do Atlântico Sul: representações sobre o terceiro império 

português. Rio de Janeiro; São Paulo: Editora UFRJ: FAPESP, 2002. 360 p. il., mapas. ISBN 

8571082510. Originalmente apresentada como tese (doutorado - Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social da Universidade de São Paulo), 1997. 

Resumo: 
Singular e profunda análise antropológica do imperialismo português salazarista na 

primeira metade do século XX. O autor selecionou em seu estudo alguns momentos 

históricos que explicam esta longa intervenção que produziu efeitos catastróficos não 

apenas para povos da África, mas também para povos da Ásia: o Ato Colonial de 1930, a 

institucionalização do Estado Novo em 1933, a Exposição do Mundo Português em 1940 

e uma série de manifestações culturais que visavam explicitamente a fazer de Portugal 

um “grande império colonial”.  
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Wesseling, H. L. Dividir para dominar: a partilha da África, 1880-1914. Tradução: Celina Brandt, 

Revisão técnica: José Murilo de Carvalho. [2. ed.]. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: Revan, 2008. 

463 p. il., mapas. ISBN 8571082022. Título original: Divide and rule: the partition of Africa, 1880-

1914. 

Resumo: 
H. L. Wesseling apresenta neste livro o processo de partilha do continente africano, que 

para os europeus, foi vista como um objeto de disputa política. A chamada “corrida para 

África” aconteceu em um curto período; em 1870 era um território quase que 

desconhecido, e em 1914 já estava todo dividido e colonizado pelas potências européias. 

Nesta obra, o estudioso holandês enfatiza aos personagens que participaram desta 

história cruel e sangrenta; de um lado os europeus políticos, exploradores e aventureiros , 

e do outro, o povo africano e seus líderes, as principais vítimas. O escritor e historiador 

José Murilo de Carvalho, que faz a apresentação da edição brasileira, mostra a obra como 

“indispensável para o bom entendimento do drama do continente africano que com 

freqüência ocupa as páginas mais trágicas do noticiário internacional”.  
 

 

 

 

 

 Menezes, Solival. Mamma Angola: sociedade e economia de um país nascente. Prefácio de: 

Paul Singer. São Paulo: EDUSP: FAPESP, 2000. 409 p. il., mapas. ISBN 8531405289. 

Resumo: 
Com este sugestivo título, Solival Menezes nos convida à aproximação com este país tão 

ligado ao Brasil e, ao mesmo tempo, tão distante. Angola, outrora uma fonte de mão-de-

obra escrava para nosso país, tornou-se uma das matrizes da cultura brasileira, 

influenciando profundamente nossos hábitos e toda nossa vida cultural, embora sua 

realidade seja pouco conhecida entre nós. Neste livro, resultado de vários anos de 

pesquisa e visitas ao país, o autor analisa os desafios que hoje se colocam após o final da 

Guerra Fria, apresentando um amplo quadro da história econômica de Angola. No 

prefácio do livro, Paul Singer observa que ele nos oferece a rara oportunidade de travar 

contato com a realidade histórica e presente de Angola, um país com o qual temos um 

passado comum, reatado com a sua independência.  

 
 

 

 

 Avila, Maria de Fátima (org.). Porto Alegre: dissertações e teses II. Porto Alegre: Unidade 

Editorial Porto Alegre, 1998. 100 p. (Cadernos Porto & Vírgula; 15).  
 

 

 

 

 

Ortega y Gasset, José. A desumanização da arte. Tradução: Ricardo Araújo, Revisão técnica da 

tradução: Vicente Cechelero. São Paulo: Cortez, 2005. 93 p. (Biblioteca da educação. Série 7: 

Arte e cultura, v. 2). ISBN 8524902949. Título original: La deshumanización del arte. 

Resumo: 
Neste ensaio, o autor mergulha na fenomenologia da arte moderna, na ontologia do 

objeto estético, na sua essência representativa, paródica ou fraudulenta, na sua ironia, 

desnudando-a. O tabu e a metáfora, a iconoclastia, a negação do passado, a 

intranscendência do moderno que se atém às formas, ao estético, ao meramente sensual 

ou então intelectual, são outros temas tratados por Ortega.  
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Salgado, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

519 p. (Filosofia). ISBN 8515012480. Originalmente apresentado como tese (Professor 

Titular - Faculdade de Direito) - Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
 

 

 

 

 

 

Preti, Dino. Estudos de língua oral e escrita. 1. reimpr. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 214 

p. (Dispersos). ISBN 8586930334. 

Resumo: 
A presente obra do Prof. Dino Preti apresenta 18 artigos que revelam estudos da 

língua falada e suas relações com a escrita, estão divididos em três partes, 

basicamente - A linguagem oral urbana; O vocabulário oral popular - a gíria; e A 

oralidade na escrita - o diálogo de ficção. Este livro presta relevante contribuição 

aos estudiosos da área, não só em assuntos relativos à língua portuguesa, que entre 

nós têm sido pouco estudados, mas ainda a problemas de equivalências 

interidiomáticas que se podem esboçar no estudo da gíria e dos níveis da língua, 

por exemplo.  

 
 

 

 

 

Serrano, Carlos; Waldman, Maurício. Memória d'África: a temática africana em sala de aula. 3. 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. 337 p. il. ISBN 978852491315. 

Resumo: 
Compreender a África é sumamente um exercício crítico. Uma meta declarada de 

'Memória d'África' aponta para o desvendamento de realidades encobertas por mitos, 

ficções e imagens fantasiosas. Indiscutivelmente, ainda que existam visões estereotipadas 

cultivadas contra outros povos e regiões, a África, mas do que qualquer outro continente, 

terminou encoberta por um véu de preconceitos que ainda hoje marcam a percepção da 

sua realidade. Daí que uma nova África, vibrante e esperançosa, pode surgir da leitura 

dessa publicação verdadeiramente original, que no final das contas associa-se também às 

expectativas de muitos outros milhões de humanos excluídos e que crescentemente estão 

privados de segurança social, política e econômica. Portanto, o estudo do continente 

conduz a uma melhor compreensão do mundo e da sociedade brasileira, contribuindo 

para sua transformação rumo a uma sociedade justa e em equilíbrio para consigo mesma. 

É este o objetivo e a pretensão de 'Memória d'África'.  

 
 

 

 

 

Romão, José Eustáquio. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. 8. ed. São Paulo: Cortez: 

Instituto Paulo Freire, 2009. 151 p. (Guia da escola cidadã; v. 2). ISBN 9788524906848. 

Resumo: 
José Eustáquio Romão responde, metodicamente, à exigências e aos limites de uma nova 

e necessária forma de avaliação do desempenho escolar. Este livro trará uma grande 

contribuição aos que procuram neste momento os caminhos para uma escola ao mesmo 

tempo autônoma e unitária, alegre e séria, compromissada com o projeto de vida de 

todos os que a fazem, com a sua participação carinhosa e envolvente. Trata-se realmente 

de mais um "guia da escola cidadã".  
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Barbosa, Raquel Lazzari Leite (org.). Formação de educadores: artes e técnicas, ciências e 

políticas. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 636 p. ISBN 8571397023. Tema do VIII Congresso 

Estadual Paulista sobre a Formação de Educadores: Modo de ser: artes e técnicas, ciências e 

políticas. 

Resumo: 
Os Congressos Estaduais Paulistas sobre a Formação de Educadores (CEPFE) vêm sendo 

realizados desde 1990 e têm dado ênfase especial à formação de profissionais de 

educação, nos níveis de ensino fundamental, médio e universitário. Tal conformação do 

Congresso procura ir além de questões próprias do padrão formal, para a abordagem de 

formação do profissional da educação embasada na crítica constante, capaz de dinamizar 

processos e resultados. O tema proposto para discussão durante o VIII Congresso 

Estadual Paulista sobre a Formação de Educadores - Modo de ser Educador - Artes e 

Técnicas - Ciências e Políticas envolveu a busca de integração entre as diferentes 

dimensões que compõem a formação do profissional da educação. O trabalho e o sentido 

da intervenção social desse profissional se constituem em objeto em torno do qual as 

análises e as interpretações vão recolher os fundamentos de debate sobre cultura como 

totalidade, incluindo Artes e Técnicas - Ciências e Políticas.  

 
 

 

 

 

 

 

Salgueiro, Heliana Angotti (org.). Cidades capitais do século XIX: racionalidade, cosmopolitismo 

e transferência de modelos. São Paulo: EDUSP, 2001. 181 p. il. ISBN 8531406145. 

Resumo: 
Do maravilhamento utópico dos engenheiros e arquitetos do século XIX com o progresso 

e a racionalidade técnica, da crença no homem que vence distâncias, organiza a cidade e 

eleva monumentos difundidos internacionalmente, o que sobra hoje? Este é o ponto de 

partida dos ensaios de Antoine Picon, Bernard Lepetit, Donatella Calabi e Heliana 

Salgueiro, que renovam o enfoque dos estudos urbanos, desenvolvendo comparações 

entre a organização do território francês e a gênese da metamorfose haussmanniana e, de 

outro lado, as formas de transferência desse modelo a outros países, que evidenciam as 

diferenças em jogo. O cosmopolitismo à moda de Haussmann seria um equívoco, uma 

vez que o modelo não resiste fora de Paris. Mais uma razão para estudá-lo hoje, sob 

novas luzes, já que nenhuma cidade escapa da própria história.  

 
 

 

 

 

 

 

Roudinesco, Elisabeth. Filósofos na tormenta: Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze 

e Derrida. Tradução: André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 239 p. ISBN 

9788571109650. Título original: Philosophes dans la tourmente. 
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Ilari, Rodolfo. Introdução ao estudo do léxico: brincando com as palavras. [5. ed.]. São Paulo: 

Contexto, 2011. 202 p. il. ISBN 9788572441940. 

Resumo: 
Esta obra é centrada nas palavras, peças multifacetadas fundamentais que compõem as 

construções sintáticas como ingredientes significativos das mensagens lingüísticas. 

Todavia, o 'brincar com as palavras' de Rodolfo Ilari toca nas questões básicas da 

construção dos sentidos nos mais variados gêneros textuais. Este é um livro sobre as 

possibilidades de estudo das palavras no português do brasileiro. Mais do que isso, ele 

faz com que os leitores percorram o caminho do jogo ao perceber nas construções mais 

cotidianas (como a piada entre amigos ou jogos de adivinhação) os mecanismos de que o 

falante se utiliza na construção da linguagem. O autor conduz seus leitores a refletir 

sobre a linguagem, sobre os recursos lingüísticos em seu funcionamento, de forma que 

com base nessa reflexão, não só é capaz de extrair conhecimento sobre a linguagem 

como também tornar-se apto a ensinar seus futuros alunos a pensar de maneira crítica e 

independente.  
 

 

 

 

 

 

Dijk, Teun A. van. Discurso e poder. Organização: Judith Hoffnagel e Karina Falcone. [2. ed.]. São 

Paulo: Contexto, 2010. 281 p. il. ISBN 9788572444064. 

Resumo: 
O discurso controla mentes e mentes controlam ação. Isso significa que, para aqueles que 

estão no poder, é crucial controlar, em primeiro lugar, o discurso. Mas de que modo uma 

entonação específica, um pronome, uma manchete jornalística, um tópico, um item 

lexical, uma metáfora, uma cor ou um ângulo de câmera se relacionam a algo tão 

abstrato e geral como as relações de poder na sociedade? Este livro analisa as formas de 

abuso de poder - manipulação, doutrinação e desinformação - que resultam em 

desigualdade e injustiça sociais. Utilizando como instrumento a Análise de Discurso 

Crítica, Teun van Dijk desenvolve ferramentas de análise e as aplica em exemplos 

concretos como notícias jornalísticas, livros didáticos e discursos políticos.  
 

 

 

 

 

Mota, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira (1933-1974): pontos de partida para 

uma revisão histórica. Prefácio de: Alfredo Bosi. [3. ed.]. São Paulo: Editora 34, 2008. 421 p. il. 

ISBN 9788573264050. 

Resumo: 
Sem pretender-se um estudo exaustivo da história das idéias brasileiras no largo período 

recortado (1933-1974), este ensaio expõe os fundamentos ideológicos em que se apóia 

boa parte das interpretações do Brasil, identificando como um de seus alicerces a visão 

senhorial da sociedade, que celebra a conciliação, a 'cordialidade' e o caráter 

pretensamente incruento de nossa história.  
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Alfonso-Goldfarb, Ana Maria; Beltran, Maria Helena Roxo (org.). Escrevendo a história da 

ciência: tendências, propostas e discussões historiográficas. São Paulo: EDUC: Editora Livraria 

da Física: FAPESP, 2004. 229 p. ISBN 852830310 (EDUC); 8588325438 (Editora Livraria da Física). 

Resumo: 
Esta publicação, dirigida a estudiosos e interessados em história da ciência, destaca-se 

por oferecer ao público leitor uma seleta de estudos dedicados à historiografia da 

História da Ciência, área que, embora venha cada vez mais atraindo o interesse de 

estudantes, professores dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior e pesquisadores dos 

diferentes campos das ciências naturais, exatas e humanas, ainda conta com poucas obras 

impressas no Brasil.  
 

 

 

 

 

Cagliari, Luiz Carlos. Elementos de fonética do português brasileiro. São Paulo: Paulistana, 

2009. 194 p. il. ISBN 9788599829134. 

Resumo: 
Este livro do Prof. Luiz Carlos Cagliari resulta do trabalho de livre-docência que 

apresentou em 1982, na UNICAMP. Tem sido um dos textos mais utilizados pelos 

pesquisadores nas áreas de fonética e de fonologia da língua portuguesa no Brasil. 

Apesar de já contar mais de duas décadas de sua elaboração, continua inovador em 

muitos dos aspectos abordados, principalmente quanto aos estudos prosódicos da língua 

portuguesa. Trata-se de uma abordagem didática e minuciosa, sem prescindir, em 

nenhum momento, do rigor científico dos trabalhos acadêmicos. A publicação dos 

Elementos de Fonética do Português Brasileiro supre a necessidade premente de um 

manual de descrição fonética do português falado no Brasil feito por um especialista na 

área, e corrige o 'erro histórico' de seu ineditismo, que já fora salientado alhures.  

 
 

 

 

 

Rojo, Roxane (org.). A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCN's. [5. reimpr.]. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2008. 248 p. il. (As faces da linguística aplicada). ISBN 

8585725656. 

Resumo: 
Dedicado a professores e a formadores de professores em serviço, este livro discute 

propostas e experiências de implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

Língua Portuguesa - que dizem respeito à formação de professores para a implementação 

de propostas de ensino e a práticas didáticas e projetos escolares. A obra aborda questões 

relativas ao que é necessário compreender/fazer para transformar os PCNs em prática de 

sala de aula, no que diz respeito à organização de programas de ensino, à preparação e 

uso de materiais didáticos e de procedimentos; e à questões relativas à maneira como o 

docente pode ser preparado para que os PCNs sirvam de orientação para o ensino.  

 
 

 

 

 

Eisner, Will. Fagin, o judeu. Tradução: André Conti. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 122 

p. il. ISBN 9788535906257. Título original: Fagin the Jew. 

Resumo: 
Neste trabalho, Will Eisner combina crítica social e literária, e busca dar ao personagem 

a complexidade que Dickens teria negligenciado. Forçado a cometer pequenos delitos 
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para sobreviver, Fagin fica órfão ainda na infância e vê todas suas chances de progredir 

na vida barradas pelo preconceito. Ao receptar jóias roubadas, ele acaba suspeito de um 

assassinato e é condenado a dez anos de exílio e trabalhos forçados. Somente após 

cumprir a pena é que Fagin volta a Londres e conhece Oliver Twist. Penúltimo trabalho 

realizado por Eisner antes de morrer, o livro é um panorama das agruras e sucessos dos 

imigrantes judeus na Inglaterra do século XIX e um acerto de contas com o anti-

semitismo de Dickens. Em Oliver Twist, ele apresenta Fagin como um estereótipo do 

judeu mesquinho e avarento - o que, segundo Eisner, ajudou a cristalizar o preconceito 

contra os judeus na cultura moderna. Einer expõe seu ponto de vista sobre a questão, no 

prefácio e no posfácio do livro, que ainda traz reproduções de charges de famosos 

ilustradores do século XIX, selecionadas pelo autor.  
 

  

 Lima, Paulo Gomes. Política científica e tecnológica: no Brasil no governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998). Dourados, MS: Editora UFGD, 2011. 152 p. il. ISBN 9788561228897. 

 

 

 

 

Chaves, Ernani. No limiar do moderno: estudos sobre Friedrich Nietzsche e Walter Benjamin. 

Belém: Paka-Tatu, 2003. 254 p. ISBN 858794553X. 

Resumo: 
Neste livro, o autor reúne trabalhos já publicados em revistas e coletâneas e outros e 

outros inéditos, abordando diversos temas presentes no universo das obras dos filósofos 

alemães F. Nietzsche e Walter Benjamin, demostrando-nos a atualidade e importância do 

pensamento desses filósofos para a moderna sociedade ocidental.  
 

 

 

 

 

 

 

Agualusa, José Eduardo. Milagrário pessoal: (apologia das varandas, dos quintais e da língua 

portuguesa, seguida de uma breve refutação da morte). Rio de Janeiro: Língua Geral, 2010. 234 

p. (Ponta de lança). ISBN 9788560160693. Obra apoiada pela Direcção-Geral do Livro e das 

Bibliotecas/Portugal. 

Resumo: 
Iara é uma jovem linguista portuguesa. Com o auxílio de um programa de computador, 

seu trabalho é recolher as palavras novas que chegam à língua todos os dias e 

dicionarizar aquelas que de fato configuram neologismos. Uma tarefa nem sempre 

gratificante - na maior parte das vezes, os neologismos são palavras de pouco interesse, 

em geral oriundas do inglês. Um dia, porém, Iara faz uma incrível descoberta - alguém, 

ou alguma coisa, está subvertendo a língua portuguesa, a nível global, de forma 

insidiosa, porém avassaladora e irremediável. Maravilhada, perplexa e assustada, a 

jovem procura a ajuda de um professor, um velho anarquista angolano de passado 

sombrio, e os dois partem para o Brasil em busca de uma coleção de misteriosas palavras 

que, a acreditar num documento do século XVII, teriam sido roubadas à 'língua dos 

pássaros'.  

 
 

 

 

 

Ferrari, Pollyana (org.). Hipertexto hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. 1. 

ed., 1. reimpr. São Paulo: Contexto, 2010. 191 p. il. ISBN 9788572443623. 

Resumo: 
O que muda na postura e no dia-a-dia do profissional da informação na era digital? 

Quem é o novo profissional da comunicação e quais meios ele possui? Hipertexto, 

hipermídia desvenda as representações, os processos e os modos de disseminação do 

conhecimento a partir do computador pessoal, do notebook, do palm, do celular, entre 
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muitas outras possibilidades. Ao cidadão ávido por informação bem apurada, o suporte 

importa muito menos que ter a notícia ao alcance das mãos, onde e quando precisar. E, 

de preferência, com um grau de interatividade impensável há poucos anos. Na era digital, 

tanto o acesso à informação quanto a relação do público com ela está mudando 

rapidamente. Este livro se propõe a mostrar o novo, o que está sendo pensado pelos 

pesquisadores e jornalistas que vivenciam a hipermídia. Por isso, é uma obra imperdível 

para alunos e professores da área de comunicação em geral e, especialmente, de 

jornalismo. Autores - Pollyana Ferrari (organizadora), Adriana Garcia Martinez, Adriane 

Canan, Analu Andrigueti, André Borges, Bruce Garrison, Edilson Cazeloto, Nora Paul, 

Paulo Henrique Ferreira, Taïs Bressane, Urbano Nobre Nojosa e Vicente Gosciola.  
 

 

 

 

 

 

 

Rajagopalan, Kanavillil. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética. 3. 

reimpr. São Paulo: Parábola, 2009. 143 p. (Lingua[gem]; 5). ISBN 9788588456136. 

Resumo: 
Nesta coletânea, estão reunidos textos originalmente apresentados em congressos 

brasileiros, resultantes de comunicações, de participação em mesas-redondas e de 

conferências. Unem todos eles alguns temas que têm interessado o autor. Dentre eles, 

destacam-se a preocupação constante de fazer com que os avanços da linguística sejam 

postos ao alcance da população fora dos centros de pesquisa e de ensino superior e a 

intenção de convencer o leigo de que vale a pena investir no estudo da linguagem e de 

que pensar sobre a linguagem implica, em última análise, indagar, de um lado, sobre a 

própria natureza humana e do outro, sobre a questão da cidadania.  
 

 Curry, Dean. More dialogs for everyday use: short situational dialogs for students of english as 

a foreign language. Washington, DC: Office of English Language Programs, United States 

Department of State, 1983. 36 p.  

 
 

 

 

 

Ringer, Fritz K. O declínio dos mandarins alemães: a comunidade acadêmica alemã, 1890-1933. 

Tradução: Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: EDUSP, 2000. 436 p. (Clássicos; 19). ISBN 

8531405114. Título original: The decline of the German Mandarins. 

Resumo: 
O reconhecimento de que a elite acadêmica exerceu papel importante na sociedade alemã 

moderna significa também a adoção de um novo ponto de vista sobre a história 

intelectual da Alemanha. Os 'intelectuais mandarins' tinham tanta autoridade para falar 

em nome da minoria privilegiada e dominante que muitos alemães cultos, para formar 

uma opinião sobre assuntos culturais e políticos orientavam-se pelos professores 

universitários, especialmente os cientistas sociais e os humanistas. A postura de alguns 

desses intelectuais de colocar-se muito acima das classes e interesses sócio-econômicos, 

levou-os a assumir posições sectárias, e facilitou o ingresso de muitos alemães cultos no 

mundo pseudo-idealista do anti-semitismo e do nacionalismo agressivo.  
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Dascal, Marcelo. Interpretação e compreensão. Tradução: Marcia Heloisa Lima da Rocha, 

Supervisão da tradução: Marcelo Dascal. São Leopoldo, RS: Editora UNISINOS, 2006. 729 p. 

(Filosofia e ciência). ISBN 8574312754. Título original: Interpretation and understanding. 

Resumo: 
A proposta deste livro é bem simples: a comunicação humana está essencialmente ligada 

à capacidade de utilizar meios semióticos (como a linguagem) para transmitir as 

intenções comunicativas de um indivíduo e a capacidade de reconhecer tais intenções. O 

autor busca analisar as diversas circunstâncias na quais essas capacidades são utilizadas 

de maneira bem-sucedida, bem como os mecanismos e princípios que tornam isso 

possível.  

 
 

 

 

 

 

Stephanou, Maria; Bastos, Maria Helena Camara (orgs.). Histórias e memórias da educação no 

Brasil, vol. I: séculos XVI-XVIII. [4. ed.]. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. v. 1. 215 p. il. ISBN 

9788532630797. 

Resumo: 
A série insere-se no combate intelectual contra a amnésia sobre a história da educação no 

país, quer seja a amnésia da excesso (a nostalgia), quer seja a amnésia da ausência (o 

esquecimento). Ao reunirem um conjunto notável de meia centena de autores, 

apresentam ao público estudos produzidos a partir de novas perspectivas da 

historiografia da educação.  

 
 

 

 

Weinreich, Uriel; Labov, William; Herzog, Marvin I. Fundamentos empíricos para uma teoria da 
mudança lingüística. Tradução: Marcos Bagno, Revisão técnica: Carlos Alberto Faraco. São 
Paulo: Parábola, 2006. 151 p. il. (Lingua[gem]; v. 18). ISBN 8588456540. Título original: Empirical 
foundations for a theory of language change, publicado em Directions for Historical Linguistics: 
a Symposium. 

 

 

 

 

 

 

Chaves, Rita; Macêdo, Tania (orgs.). Portanto- Pepetela. São Paulo: Ateliê, 2009. 389 p. 

([Estudosliterários; 32]). ISBN 9788574804576. 

Resumo: 
Este livro procura reduzir a distância que ainda separa a literatura brasileira da africana, 

trazendo uma série de artigos sobre Pepetela, escritor angolanos. O trabalho divide-se em 

cinco partes - a primeira incide sobre a trajetória do autor, com o registro de alguns dos 

passos da sua vida e a criação de sua obra, completando-se com um quadro informativo 

sobre as edições e traduções de seus livros. Na segunda parte, é o autor que apresenta um 

pouco de si mesmo, captado o seu pensamento em entrevistas concedidas. Na sequência, 

vem a voz de alguns de seus companheiros - de ofício, de luta, da utopia. Na quarta parte 

a obra de Pepetela é abordada por vários especialistas, professores e estudiosos do Brasil, 

de Portugal e de Moçambique. Finalmente, oferece-se uma listagem de dissertações de 

mestrado e teses de doutoramento que têm Pepetela como tema.  

 
 

 Inge, M. Thomas (ed.). A Nineteenth-century American reader. Washington, D.C: United States 

Information Agency, Division for the Study of the U.S. Branch, 1988. 584 p. il. (The American 

Readers).  
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Chomsky, Noam. On language: Chomsky's classic works Language and Responsibility and 

Reflections on Language. New York; London: The New Press, 2007. 269 p. ISBN 9781565844759. 

 

 

 

 

Nicholls, Peter. Modernisms: a literary guide. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 406 

p. ISBN 9780230506763. 

Resumo: 
Peter Nicholls provides original analytic accounts of the main Modernist movements. Close 
readings of key texts monitor the histories of Futurism, Expressionism, Cubism, Dadaism and 
Surrealism. This expanded and updated new edition includes a new chapter on African-
American Modernisms.  

 
 

 

McShane, Susan. Applying research in reading instruction for adults: first steps for teachers. 

[Jessup, Md]: National Institute for Literacy, 2005. 169 p. il.  

 

 Murphy, Richard A. From practice to performance: a manual of teacher training workshop 

activities. Washington, D.C.: Office of English Language Programs, United States Department of 

State, 2010. v. 2. 109 p.  

 
 Kruidenier, John. Research-based principles for adult basic education reading instruction. 

[Washington, D.C.?]: Partnership for reading, 2002. 128 p. "Produced by RMC Research 

Corporation"; "October 2002". 

 
 Lemay, J. A. Leo (ed.). An early American reader. Washington, D.C: Office of English Language 

Programs United States Department of State, 1988. 741 p. il. (The American reader).  

 

 
 

Burke, Kenneth. Language as symbolic action: essays on life, literature, and method. Berkeley: 

University of California Press, c1966. 514 p. ISBN 9780520001923. 

 

 Lane, Jack; O'Sullivan, Maurice (eds.). A twentieth-century american reader: 1900-1945. 

Washington, DC: U.S. Department of State, Branch for the study of the United states, c1999. v. 
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1. 525 p.  

 
 

 

Leitch, Vincent B. American literary criticism since the 1930s. 2nd ed. London; New York: 

Routledge, 2010. 420 p. ISBN 9780415778183. 

Resumo: 
American Literary Criticism Since the 1930s fully updates Vincent B. Leitch's classic book, 
American Literary Criticism from the 30s to the 80s following the development of the American 
academy right up to the present day.Updated throughout and with a brand new chapter, this 
second edition:provides a critical history of American literary theory and practice, discussing the 
impact of major schools and movements examines the social and cultural background to literary 
research, considering the role of key theories and practices provides profiles of major figures 
and influential texts, outlining the connections among theorists presents a new chapter on 
developments since the 1980s, including discussions of feminist, queer, postcolonial and ethnic 
criticism. Comprehensive and engaging, this book offers a crucial overview of the development 
of literary studies in American universities, and a springboard to further research for all those 
interested in the development and study of Literature.  

 
 

 

Bode, Carl (ed.). American perspectives: the United States in the modern age. Washington, DC: 

Office of English Language Programs United States Departament of State, 2005. 343 p. il.  

Bailey, Kathleen M.; Savage, Lance (eds.). New ways in teaching speaking. Alexandria, Va: 

Teachers of English to Speakers of Other Languages, c1994. 305 p. il. (New ways in TESOL Series: 

innovative classroom techniques). ISBN 9780939791545. 

 
 Nunan, David; Miller, Lindsay (eds.). New ways in teaching listening. Alexandria, Va: Teachers 

of English to Speakers of Other Languages, c1995. 275 p. il. (New ways in TESOL Series: 

innovatve classroom techniques). ISBN 9780939791583. 

 
 Pennington, Martha C. (ed.). New ways in teaching grammar. Alexandria, Va: Teachers of 

English to Speakers of Other Languages, c1995. 231 p. il. (News ways in TESOL series: innovative 

classroom techniques). ISBN 0939791560. 

 
 White, Ronald V. (ed.). New ways in teaching writing. Alexandria, Va: Teachers of English to 

Speakers of Other Languages, c1995. 271 p. il. (New ways in TESOL series: innovative classroom 

techniques). ISBN 0939791579. 

 
 Day, Richard R. (ed.). New ways in teaching reading. Alexandria, Va: Teachers of English to 

Speakers of Other Languages, c1993. 282 p. (New ways in TESOL Series: innovative classroom 

techniques). ISBN 0939791455. 

 
 Fantini, Alvino E. (ed.). New ways in teaching culture. Alexandria, Va: Teachers of English to 

Speakers of Other Languages, c1997. 233 p. il. (New ways in TESOL Series II: innovative 

classroom techniques). ISBN 0939791706. 
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Jones, Gavin Roger. Strange talk: the politics of dialect literature in Gilded Age America. 

Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, c1999. 288 p. ISBN 

9780520214217. 

 

 

 

Labov, William. Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, c1972. 

344 p. il. (Conduct and communication). ISBN 0812210522. 

 

 Curry, Dean. Talking english: conversational practice. Washington, DC: Office of English 

Language Programs, United States Department of State, 2002. 124 p.  

 
 Twain, Mark. A Connecticut Yankee in King Arthur's court. Stilwell, KS: Digireads.com 

Publishing, c2007. 182 p. ISBN 9781420929669. 

 
 

 

Chomsky, Noam. Language and mind. 3rd ed. Cambridge; New York: Cambridge University 

Press, c2006. 190 p. ISBN 9780521674935. 

 Maclin, Alice. Reference guide to English: a handbook of English as a second language. 

Washington, DC: Office of English Language Programs, United States Department of State, 

c1992. 405 p. il.  

 
 

 

Master, Peter. Responses to english for specific purposes. [s.l.]: [s.n.], [19--]. 244 p.  

Resumo: 
Responses to ESP is a collection of articles on the topic of English for Specific Purposes. The text 
is divided into nine sections: general ESP, English for academic purposes, English for the arts, 
English for business and economics, English for legal purposes, English for medical purposes, 
English for science and technology, English for sociocultural purposes, and English for vocational 
purposes. This text is primarily for teachers in ESP programs and teacher educators at post-
secondary institutions.  
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The American Poetry & Literacy Project (ed.). 101 great American poems. New York: Dover 

Publications, c1998. 80 p. (Dover Thrift editions). ISBN 9780486401584. 

 

 Kral, Thomas (ed.). Economic considerations: english through content: applied economics. 

Washington, D.C.: Office of English Language Programs, United States Department of State, 

1994. 136 p. il. (principalmente color.).  

 
 Orr, Janet K. Growing up with english. Washington, D.C.: Office of English Language Programs, 

United States Department of State, 1999. 186 p. il.  

 
 [Brenner, Gail; Ford, Marsha; Sullivan, Patricia (ed.)]. Celebrate!: holidays in the U.S.A. 2nd ed. 

Washington, D.C.: Office of English Language Programs, United States Department of State, 

2007. 139 p. il. (principalmente color.).  

 
 

 

Ball, Elizabeth (ed.). "The Lighter side" of TEFL: a teacher's resource book of fun activities for 

students of english as a foreign language. 2nd ed. Washington, D.C.: Office of English Language 

Programs, United States Department of State, 2010. 197 p. il.  

 

 Opp-Beckman, Leslie; Klinghammer, Sarah J. Shaping the way we teach English: successful 

practices around the world : instructor's manual. Washington, D.C: Office of English Language 

Programs, United States Department of State, c2006. 154 p. Acompanhado de 1 CD, com 

recursos em PDF - Pedir no Balcão de Empréstimos - Anotar CD 0045 / 2006; Acompanhado de 3 

DVD's, com vídeos - Pedir no Balcão de Empréstimos - Anotar DVD 0002 / 2006. 

 
 

 

McLeod, John (ed.). The Routledge companion to postcolonial studies. London; New York: 

Routledge, c2007. 252 p. il., mapas. ISBN 9780415324977. 

 

 

Hymes, Dell. Foundations in sociolinguistics: an ethnographic approach. Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press, c1974. 246 p. ISBN 9780812210651. 
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Foucault, Michel (coord.). Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão: 

um caso parracídio do século XIX apresentado por Michel Foucault. Tradução: Denize Lezan de 

Almeida, Revisão técnica de Georges Lamazière. 9. reimpr. São Paulo: Graal, 2010. 294 p. 

(Biblioteca de Filosofia e História das Ciências ; v. 1). ISBN 9788570380777. Título original: Moi, 

Pierre Rivière, ayant egorgé ma mére, ma soeur et mon frère. 

Resumo: 
Essa obra é resultado de um trabalho realizado por uma equipe em um seminário do College de 
France e dirigido por Michel Foucault. A obra oferece uma leitura sobre um crime ocorrido no 
séc. XIX; conhecimento do que é um dossiê; exemplo metodológico para análise e estudos de 
casos; discursos de origem, forma, organização e função diferentes - o do juiz de paz, do 
procurador, presidente, tribunal do júri, ministro da Justiça, dos médicos, aldeões e o de 
Esquirol.  

 
 

 

Vitkine, Antoine. Mein Kampf: a história do livro. Tradução: Clóvis Marques. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2010. 227 p. (Nova Fronteira). ISBN 9788520924334. Título original: Mein 

Kampf, histoire d'un livre. 

Resumo: 
Esta pesquisa mostra ao leitor desde a cela em que Hitler escreveu seu livro aos corredores do 
governo da Baviera, a Paris antes da guerra às livrarias turcas, passando pelos ambientes 
neonázis. Sumário - Antes da Guerra - 1 - A fabricação de um livro; 2 - Na cabeça de Adolf Hitler; 
3 - Como o Main Kampf fez o führer; 4 - O livro do III Reich; 5 - Mein Kampf percorre o mundo; 6 
- Mon Combat, um livro francês; 7 - Orquestração francesa de uma mistificação alemã; 8 - A 
guerra em marcha; Depois da guerra - 9 - A prova do crime; 10 - Mein Kampf continua em 
exportação; 11 - Um fantasma alemão; Mein Kampf, um livro de futuro; 13 - Um Best-seller 
turco; 14 - Epílogo - as setes lições de Mein Kepf.  
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Books, 1999. 175 p. (MasterMinds). ISBN 9780465045211. 
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